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··s Ü ar' a 
Ali adında birinin boğa
zına bir yılan sarılmıs ve 
zavallıyı boğmuştur. ~ 

Fiati ( t 00) Para • • g erey Protesto 
~--- ~-~-::..=.:==================:z:~::s:::;:~~~ 

ş kan ~nunun geri kalan 
-.--

F ra nsad a banka memur 
Ankara'ya dönüyor f . d . . 

Bursa, 8 (A.A) - Ata- arının a greve iŞ ırak• 
Atatürk 

kısı arı.. da kabul edildi tiirk Mudallya yolu ile 1 • d k k 
1 şehrimizd~nagrıldılar.Hag- erın en . or U U or 

Sanayi mamulcitını~ maliyet Fiatlerinin kontrolu 
hakkındaki kanun da &Jnkü toplantıdakabul edidi 

ı, 

darpaşe üzerinden Ankara'ga -·-----

hareket buyuracak/ardır. M. Leon Blum, amele f ederasyo~ 
( ' ükônıetimiz nu reisile uzun müddet konustu 

Paris 9 (Radyo) - Finans ' · . • lantısında sanayi mamulatının 
rneliyct fiatlcrinin kontrol edil-

j( mesi ve ihtikar yapanların 
cezalandırılması hakkındaki 
kanun layıhasının ikinci müza
keresi yapılmış ve kabul edil
miştir. İktı sad vekili Celal 

l Bayar dl.in bmutayda izahat 

wrmiştir. MC?clis, bugünden 

itibaren her glin toplanacak 

ve biriken kanun Jayıhalarını 
müzakereye başlıyacü'.~tır. -------
Cenubi Afrika 

Devletlere birer 
nota verdi 

Cenevre, 9 
(Radyo) -
Türkiye cum-

. huriycti, dev
letlere ver-
miş olduğu 
bir muhtıra
da, boğazlar 

mcs' elesi hak- İsmet f nönü 
kında tctkikatta bulunacak 
olan (Montro) koııfcrnnsının 

bakanı (Vensal Oriyol) diin 
bankalar meclisleri reislerile 
bankalar memurları f cderas
yon delegelerini kabul etmiş 
ve uzun ınliddl't konuşmuş-
tur . 

Bankalar memurlarının da 

greve iştirak etmeleri ihtinJa
linden korkuluyor. 

P:ıris 9 (Radyo) - l'\'J. Blum 

----bu ayın 22 sinde toplanması M •ı 

Kamutay binası Hükumet ı·eisi 
Londrada 

lüzumunu bildirmiştir. i arsı ya 
'- ..1 JF ransa 'nın ikinci de. Ankara 9 (Hususi) - Ka

nıutay, dün loplanınış ve iş 
kanununun mütebaki madde
lerini birer birer tetkik eyle-
ıniştir. 

Maddeler iizerindekı ince
lemeler, geç vakte kfldar sür
müş ve neticede kabul olun
muştur. 

Kamutayın gene dünkü lop-
---•ııall'l .- •• • ... ~ma--~ 

Londra 9 (Radyo)- Cenubi 
Afrika Başhakanı buraya gel
miş ve Müstemlekfü Nazırı M. 

Cenevre' de rece bir sehri oldu 
~ 

Uyuşturucu mad. MarsiJya, 9 (Radyo) - Nii-

defer komitesi fus yazımı neticesinde, Marsil-

M. Leon Blum 

uzun müddet konuşmuştur. 
Grev, giindcn güne tesirini 
göstermekte ve gittikçe tehli-

re · s a ··ıen-
Bikor tarafından karşılanmış
tır. Bu karşılanmada, Harbiye 
Nezareti ile Deniz Nezareti 
nıümessiHeri de hazır bulun
muşlardır. Bu ziyaret, Cenubi 
Afrika dominyonJarının Ulusal 
müdafaasile yakından alakadar 
dır. 

toplandı ya'ndm,k. F~alAnsa'lnın ikinci de- Dün, grev ı"laA11 eden 150 bı"ıı 
rece e ·ı vı ayet erinden olduğu 

Cenevre, 
9 

(Radyo} - Dün, anlaşılmıştır. Marsilya'nın umu- maden amelesinden başka, bu-
1-l Jlandn delegesi M. Lin- mi nüfusu, dokuzyüz Qndört zün de birçok müesseselerde 

keli bir mahiyet almaktadır. 

ler ve yaralananlar 

. . 
gırıyor 

A Ali Çetinkaya 
.ı nkara, (Hususi) - Devlet 
1.1enl' 
~a ıryollarının, daha munta-
ln~lll ve sür' ati i işlemeleri için 
"I 1111

&clen biitün tertibat 
~•tını ·r {: ıştır. Ankara, ekspresi, 
he lllınuzdan itibaren lstnnbul'a 

ctkti~~n 11 saatte varabilc-

1 !etmişlerdir. Bu facia, bütün 
Bükreş'i mateme garketmiştir. 
Kral Karol, hastahanelere gi-

derck yaralıları ziyaı·et etmiş

tir. Adliye, tribunları yapan 

belediye mühendisleri hak

kında takibata başlamıştır. 

Bükreş 9 (Radyo)- Romanya 

Kralı Karo! , Çekoslovakya 

reisicümhuru M. 8l'nes ve Yu

goslavya Krallık naibi Prens 

Pol, diin, toplanmı~ oldukları 

yazlık saraydan Biikrcş'e dön
müşlerdir. M. Benes ve Prens 
Pol, meçhul asker abidesine 
çelenk koymuşlardır . 

Dün gece Çekoslovakya el
çisinin M. Benes şerefine ver
diği bir ziyafette, Kral Karo! 
Veliaht Mişel Voyvod, Prens 
Nikola, Prens Pol, Kralın va-

lidesi Kraliçe Marya, M. Ta
tarcsko ve ve blitiin; Nazırlar 
hazır bulunınuşlanlır. --····-Busene 
M eyvalarımız bi- -

raz iyidir 
Bu sene Kemalpaşa hava

lisinde pekaz kiraz yetiş

miştir. Onun için, her sene 
mutad olan kiraz bayramı bile 

yapılmamıştır. Senelerdenberi 
Kemalpaşada kiraz bayramı 

yapılmadığı . göriilmemi~ . bir 
hadisedir. lzınir havalısmdc 

bu sen~ havalar yüzünden di
ğer ıncyvaların da az olduğu 

söyleniyor. 

borg'un başkanlığı altında bin ikiyüz otuz iki kişiden çalışan yüzlerce amele, ansı-
toplanan uyuşturucu maddeler ibarettir. zın işi terkeylemişlerdir. 
komitesinde kırk devletin de- ,-----------------.:-____ _ 

ıegeleri hazır bulunmuşlardır. l (Ulusal Birlik) e Göre J ---·---·····--- - -
Rusyada bolşevik- Hekim~erin teşhis mes'elesi 

I • k 1 v d • ı • . Sı/ı~at müdürü, bu sütunlarda temas ettiğimiz bir gazı 1 agve 1 l''Or ıle alakadar olmuşlar . ., Bi!hassa teşekkür ederim. Mev-
~ zuu kısaca hatırlatacagım: 

~--------~·~·--~--v • / J .--k Genç bir muallim, kendini mütehassıs bir doktora gös-
1. enı teme yasası, aemo rasiyi teriyor. Tedavi ve istirahat tavsiye ediliyor, Hastahane 

k b l d • [ 'J • k Sıhhi hey' eti "Muhtacı muamele derecede bir hali olma-a u e ıyor .esas ı ueğışi - dığmı,, bildiriyor. 

f zk/er 0/acaktır Birinci muayeneyi yapan doktor ise kanaatinde musir-
dir. Beri tarafta da Sıhhat müdürü, bize, hekimlerin 
teşhislerine ait lehalüfün gündelik gazete sütunlarmda 
münakaşa edilemigeceğini söylüyor. Ancak mevzuun Um; 
fenni esaslara temasını ileri sürüyor. itiraf ederim ki, 
bu cevapta biraz garabet vardır. Filhakika ben de, mev-

M. Stalin ve arkadaşları 
Paris, 9 (Radyo) - Fran- için, beş senede bir defa halk 

sız matbuatı, Rusya'nın yeni tarafından seçilen bir reisi-
temel yasası hakkında uzun cumhur göstermektedir. 
makaleler yazıyorlar. Vuku- Rusya'da, yeni temel yasası 
bulan neşriyata göre: Rusya- mucibince, ikiyiiz azadan mü-
da artık bolşeviklik kalkıyor rekkep bir ayan ve altıyiiz 

ki~iden ibaret bir de meb'u-
ve yerine demokrasi kaim san meclisi bulunacaktır. Ad-
oluyor. Yeni yasa, şimdiye !iye teşkilatı, tamamen deği-
kadar olduğu gibi Ermenistan şecek, Mahkemelere istiklal 
Azerbaycan, Kırım vesaire verilecektir. Kanunen töhmeti 
ıçın ayrı ayrı cumhur reisi sabit alınıyan hiçbir ferd, 
tanımamakta, bütün Rusya mahkemeye verilemiyecektir, 

zuun ilmi olduğunu takdir ediyorum. Fakat işin akli, 
mantıki ve halta sosyal bir takım cepheleri vardır ki, 
bunun münakaşası akademide veya bir meslek mecmu
asının fikir kürsüsünde değil, gazete sütunlarmda pek 
ala yapılabilir., Ortada bir teşhis ayrılığı ve aykırılığı 
bir de onun neticeleri vardır. Birincisi, fen noktasından 
hekimler diledikleri yerde münakaşa edebilirler. Fakat 
ikincisi, vatandaşın sıhlıatma, kesesine, maueui huzur t1e 
rahatına, ayni zamanda Tiirk hekimlerinin haysiyetine 
taalluk ettiği için, münakaşası, elbetteki bizim sallihige-

• timiz ve vazifemiz dahilindedir. Biz, şu veya bu h<.ki
min teşhisi haklıdır, demedik ve demeyiz de .. Ancak; 
- Birbirini tutmıgan bu birkaç teşhis ortasında vatan
daş ne yapacaktır, kime inanacaktır? 

Diyoruz:. Bunlar fenni mecmualarda, f aküllede, aka
demide münakaşa edilirmiş. Şimdiye kadar mesela Jz
mir'de kaç tıbbi münakaşa oldu, ne netice alındı ve bun
dan hasta vatandaşa, onun kesesine ne. fayda doğmuş 
veya doğacaktır?. Sonra, başka bir nokta da var: 

Bunlar öyle hastalıklardır ki, fennin koymuş olduğu 
sarih ve kat'i hükümler dahilinde, her mütehassıs geçi
nen hekim tarafından ayni suretle teşhis edilir ve edi!
mel_idir. Müsbet bir fen olan hekimlik bunu böyle em
redıgor. Mademki ortada bir ihtisas vardır ve mademki 
bi~ hastalık tezahürat ve arazına göre teşhis edilir. O 
mu~e~assısla bu mütehassıs nasıl ayrı ayrı neticelere va
rabılırler? Şu halde ga biri, ya diğeri sakattır ve bina-
enaleyh ihtisasın da hükmü kalmaz . GÖKÇE 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 9 Haziran 936 
~~~~~~~~~~~~~~~~ p ~~-----..........._ __ •-•ıınebolu faciası muhake-

Maça kız_ı 1 ::!~~~a~i~g~~!ao~n!:~~~: 
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_ 141 _ 111! cıecme ın ı areuen ıra zarar zı-
Piyedoş, Holç İsmini ta- yan istedi. Muhakeme 13 Temmuza kaldı • 
şiyan adamı takip 
etmeğe başlamıştı 

Bu itibarla, birçok kimsele
rin mes'ut olmalarını kalben 
arzu ediyorum. Ben ihtiyarım, 
varislerim <le yoktur. Öldük
ten sonra bu kadar büyük bir 
servetin Ingiltere hükumetine 
kalmaktansa birkaç aileye kal
masını müreccah buluyordum. 
Şayet, Binbaşı Osilvan'ın ya
lınız bir varisi kalmışsa, bu 
cih~t. benim ötedenberi tasav
vur eylediğim bir mes'elenin 
husul bulmasına kat'iyyen ma
ni olamaz. Ben, pederimin ha
yalını kurtaran alicenap bin
başı Osilvanın sülalesinden 
bugün herkim mevcut ise ona 
borçluyum. 

Hindli prens, bu sözleri 
söylerken, katşısındaki adamın 
da bütün etvar ve harekatını 
gizlice tetkik etmekten fariğ 
kalmıyordu. Hatta, bu sözle
rinden dolayı karşısındaki 
adamın yiizünde bariz bir 
sevinç uyandığını bile farket
mişti. 

Hakikaten M. Holç, pr~n· 
sin söylediklerini dikkatle din
lediğini ve derin bir sevinç 
duyduğunu, belli ediyordu. 
M. Holç, gözlüklerini düzeltti 

ve sonra: 
- Yüksek ve tebrike ayan 

alicenabane bir his! Bendeniz 
şu mühim nokta hakkında ma
lumat aldığımdan bolayı mem
nunum. Şu dakikadan itibaren 
başlıyacağım işe bütiin kuvve
timle sarılacağım ve olanca 
kudret ve zekamla bu işi ida
reye çalışacağım .. 

Müsyü Anri, Holç'un sözle
rine ehemmiyet vermiyor gibi 
görünerek ~ordu : 

- Yapacağınız araştırma
lar uzun sürecek mi? 

- Evet, biraz zaman lazım
dır. Zira, araştırmalar esna
sında büyük müşkülata tesadiif 
etmemiz ihtimali var. 

- Ben, bu işin biran ev
vel bitmesini istediğim için 

size bu suali sordum. Bir de 

bilirsiniz ki Avrupada öyle 

uzun müddet oturamam. Osil

vanın varislerini bulmak ve 

pederimin vasiyetini yerme 

getirmek, en birinci arzumdur. 

Onun ruhu biran evvel şad 

olmalıdır. Bunun içindir ki 

· size bir teklif dermeyan ede
ceğim: Muvafakiyet elde etti
ğiniz takdirde alacağınız mü
kftfat hakkında söz etme
dik bu miikafatın miktarını 
siz tayin ediniz. Şunu size 
peşinen söyliyim ki, tayin 
edeceğiniz miktar, ne olursa 
olsun, onu kabul edeceğim. 

Şu kadar varki, muayyen ve 
kısa bir müddet zaıfında bu 
işi ikmal ederseniz, bu müka
fatın bir mislini daha vcrmeğe 
amadeyim. Mesela bugünden 
itibaren kaç gün zarfında bu 
iş bitecek? 

- Bir aya kadar ... 
- Hayır, daha evvel bit-

melidir. Faraza, on beş gün .. 
- On beş gün azdır Prens 

hazretleri, maahaza, gene zatı 
asilanelı·rini memnun elmı:ğe 
gayret edeceğim. Hatta, bu 

andan itibaren işe başlamış 
olmak iizere size veda edip 
gitmek isterim. 

Hind'li Prens, saata baktı. 
Bu muhavere esnasında Piye
doş'un teptili kıyafet etmesi 
için lazım olan vaktin geçmiş 

· olduğunu tahmin ederek M. 

Holç'u biraz tevkif etmek 
üzere hiçbir teklifte bulun
madı. Bu münasebetle Holç, 
beş dakika kadar daha otur
du ve daha sonra ayağa kal
karak müsaade istedi ve: 

- Prens hazretleri - dedi 
yarın zatı asilanelerine küçük 
bir sened sureti göstereceğim. 
Ümid ederim ki, onu imzala
maktan istinkaf göstermiye
ceksiniz. 
• M. Anri, gülerek: 

- Arzunuzu yerine getirmek 
mümkündür. Hatta, sizi bir 
kat daha lemin etmiş olmak 
iizere Ro.çild bankasına mü-
racaatla hesabı carimin ne 
miktara baliğ olduğu 

hakkında malumat almanıza 

dahi müsaade ederim. 
Müsyü Holç, esasen Hintli 

prensin yanına gelmeden ev
vel Roçild bankasına müra
caatla lazım gelen malumatı 
alınış bulunduğundan prensin 
bu teklifine: 

- Bu gibi şeylere hiç lü
zum yoktur, prens hazretleri. 

Demekle iktifa etmiş ve 
cebinden bir kağıt çıkaıarak: 

- Zatı asilanelerinden al-
dığ11n on bin frank için bir 
makbuz taktim etmekten baş
ka hiçbir işim kalmamıştır. 

Dedi. 
Bahur hakimi, 

bir tavırla: 

pek lakayt 

-· Yarın imza etmekliğim için 
göndereceğiniz senetle bera-

ber makbuzu da gönderebilir
siniz. Simdi zahmet etmeyiniz 
dedi. 

M. Holç. bu söz üzerine 
Hindli Prensi • ihtiramla 
selamladıktan sonra geri geri 
çekilerek odadan çıktı gitti. 

Holç, merdivenlerden inerek 
rıhtıma çıktığı zaı~an, on da

kikadan beri aşağı yukarı ge-

zinerek onun çıkmasını bckli

yen Piycdoş'la karşılaşmıştı. 

Piyedoş, tebdili kıyafet et· 

mekte büyük bir maharet gös

terdiği için, Müsyü Holç, onu 

katiycn tan.ıyaına<lı ve sür'at

le önünden geçerek Bulvara 

çıktı. Piycdoş, pejmürde kıya

fetli adamı uzaktan takibe 
başladı ve bu adamın, baba 

Anri'nin keşfettiği gibi, Müs

yü Tolbiyak olup olmadığını 
dikkatle tetkike başladı. Hem 
yürüyor ve hem de Holç adlı 
adamı takip ediyordu. Birden 
bire kendi kendine: 

- Şu Baba Anri'nin zeka
sına hayret etmemek müm
kün değildir. Keşfettiği gibi 
Tolbiyak'ın ta kendisi, sakalı 
sağ yanağına giizelce yapış

tırılmamış olduğu gibi, saçla
rı arkasına iyice yatmamış

tır. 

( Arkası var ) 

lnebolu vapuru faciası mu
hakemesine şehrimiz Ağır

ceza mahkemesinde dün de
vam edildi. lnebolu süvarisi 
Mehıncd Ali kaptan, üçüncü 
kaptan Rami birinci ve ikinci 
çarkçılar hazır bul un yor<lu. 
Denizyolları işletme şefi Ze
keriya yoktu. Mcrsin'de, ls
tanbul' da ve ine bolu ' da ara-

nan bazı şahidler bulunamamıştı. 
Davacı sandalyesinde lstanbul 
emniyet müdürlüğü dördüncü 
şube polis memurlarından 
1662 numaralı Necmiddin 
oturuyordu. 

Ağlı yarak: 
- Süvari ile arkadaşların

dan ve mes'ulü bilmal sıfatile 
Deniz yolları idaresinden bo
ğulan çocuğum ve csyalanm 
için 6800 li ra istiyorum. Ölen 
çocuğumun adı Ali idi. 

Birinci icra memurluğundan: 
Hayim şavul ve yusef kohe

nin mehmet ali zimmetindeki 
alacağı olan paradan dolayı 
ipotekli bulunan güzclyalı şef
kat sokağında kain 4 kapı 
numaralı ve iki "atlı kargir ve 
miktarı kafi ·avluyu muhtevi 
1200 lira kıymeti ınuhamıne
ncli bir bap ev 15/ temmuz 
936 çarşamba günü saat 11 de 
açık artırma suretile satılığa 

çıkarılacaktır, bu artırmada satıs 
~ 

bedeli muhammen kıymetten °o 
75 şini bulmadığı takdirde en 
çok artıranın taahhudu ba~ı 
kalmak şartilc satış 15 ~iin 
daha uzatılarak ikinci artır
ması 30/ temmuz 936 per
şembe giinii saat 11 de yapı
lacaktır. Bu artırma dahi sa
h~ bedeli muhammen kıyme
tin °o 75 şini bulmadığı tak
dirde en çok artıran isteklisi 
üzerine ihale olunacaktır. Bu 
gayri menkul üzerinde herhan
gi bir şekilde 'hak talebinde 
bulunanların tarihi ilandan iti
baren 20 gün zarfında vesai-

kile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyanların paraların paylaş
masından hariç bırakılacaktır. 
Artırmaya iştirak etmek iste
yenler % 7 ,5 pey akçasını 
veya milli bank itibar mektu
nu hamilen .-birinci icra daire
sinin 934/5935 numarasına ve 
icra ıniinadisinc müracaat et
meleri ve şarlnamenin25/6/936 
dan itibaren her kese açık 
bulundurulacağı ilan olumn-. 

Dedi. Bu paranın beşbin 
lirasını çocuğu için istiyordu. 

Gemi süvarisi Mehmed Ali kap
tanın vekili; müekkilinin yedi 
aydır. mevkuf bulunduğunu; 
şahitlerin dinlenmesinin uzun 
süreceğini, sonunda Mehmed 
Ali kaptanın beraet edeceğini 
söyledi ve tahliyesini istedi. 

Diğer bir vekil de, ilk tah
kikatın bitmemiş sayılabile
ceğini, çünkü evvelce ehli
vukuf tarafından verilen ra-
pora itiraz edildiğini, bu ehli 
vukuf un lazımgelen evsafı haiz 
bulunmadığını söyliyerek 
selahiyetli bir heyet tarafın

dan yeniden tahkikat yapıl
masını istedi ve geminin in
şaat planlarını heyeti haki
meye verdi. 

Bundan sonra makinist Ha
lid'in istintak ifadesi okundu. 
Makinist ifadesinde; tehlikeyi 
daha evvelden kaptana haber 
verdiğini ve kamarasından su 
boşalttığını, bu kadar ylik 
alınmanın doğru olmadığını 
bildirdiğini söyliyordu. Facia 
yerinde ise, dinamoda tertibat 
aldığını ve aşağıdaki vaziyet 
hakkında kaptana hcran ma
lumat verdiğini, demir atma 
emrini müteakip fazla istimi 
hacadan salıverdiğini, iiçüncü 
kaptanla birlikte tahlisiye san
dalını attıklarını, gemi devril
( Devamı 4 üncü sahifede) 

Ali Rıza 
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Emin zade Ahmet ağa ve Ömer 
Lütfü vakfı mütevelliliğ!nden: 
Seneliği • Mevki 

gl şekerciler 

260 sandıkçılar 
60 bornova 

200 salhane 

Cinsi 
dükkan 
mağaza 

dükkan 
ev 

No. 
56 

39-41 
61 

311 

Vakfı 

Emin zade 

" 
Ömer Lütfii 

.. 
Yukarıda yazı akarat 10 gün müddetle açık artırmaya çıka

rılmıştır. ihalesi 13/6/936 cumartesi günü sabahleyin saat 11 
dedir. istekli olanların evkaf ıniidürlliğünde toplanan komis-
yona müracaatları ilan ohinur. 4-9-13 1479 

Kabasoğan ve Ali reis vakfı 
mütevelliliğinden: 
Seneliği Cinsi No. Mevkii Vakfı 

126 ev 16 Kabasoğan Kabasoğan 
120 ev 2 Ali reis Ali reis 
Yukarıda yazılı akarat 1 O gün müddetle açık artırmaya 

Mücellithanesi çıkarılmıştır. ıııa1esi 13/6/936 cumartesi günü sabahleyin saat 
11 dedir. istekli olanların evkaf miidürliiğünde toplanan ko-

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• 

misyona müracaatları ilan olunur. 4-9-13 1433 

, 11111111111111~111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111:~ 

= Türk Hava Kurumu ~ 
Büyük Piyangosu 1 = ~ = 21 inci tertib biletleri satılıyor ;§ 

12 beygir kuvvetinde Dizel =-2ci keşide11haziran936dadırl 
markalı az kullanılmış bir ıno- Büyük ikramiye 30 ,000 lira mükafat@ 
tör salılıktır. Taliplı'rİn idare- - -
hanemize miiracaatları ilan -;;;,20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000~ 

Sahlık motör 

- ::::: 
-ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler~ 

1 Doktor - =de vardır. § 
Ali A "'h ;;Biletler hükümet önündeki di-I 

Ç k H gıakl ~rektörlük gisesinde vebil'ıimum~ 
ocu · asta ı · arı 1 = ' ::: 

. mütehassısı 1 ~bayilerde satılır ~ 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 · ~ ~ 

T clef on 3452 -t"/h'JJ 1111 llllllll 11111111111111111111111111111111111111111illllJl11111illlJllli111111111111111111 l\W-

olunur . 

• .. • • • • • 1 ~ ' •• • ."·ı ~ 1 • ·.: ':., : · ... ' .!':.· .!.,• 1 ... Olivier ve şü- Kiralık ev 
T~l;~~nTayyare Sinemasır3ı;~~n rekası Limited Göztcpedt• tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare nı<.·mııru 
Hüsameddinc ıni.iracaatları. 

Bu hafta iki büyük film birden vapur acentası 
1- Bö le kız unutulur mu do;rııdcli Han Bi~!~'ı~i 2~°:~ . .Y . . . . Not: Vurul tarihleri ve va-
Bıtmemış Senf onı f ılmının dahi rejisörü purtarın isimleri iizcrine deği- caktır. . 

(Villi F örst)ün bizzat temsil ettiği operet şikliklerden ıncsuliyet kabul "DRAGO,, vapuru Temmuz 

2 E 
• H edilmez. iptidasında EONDRA. HUL • srarengız ane THE ELLERMAN LINES LTD. ve ANVERS'ten gelip yiik 

çıkaracaktır. 
Dünyaca meşhur şaheser f i/m " GRODNO .. vapuru lO ·• LESBIAN ,, vapuru 10 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler haziranda LONDRA. HUL V(' Tcmmuz<la LIVERPOOL Vl' 

S tl • .16-19 ,30 Esrarengiz hane, 17 ,30 eans SQQ erz. 21, 15 Böyle bir kı~ unutulur ınu' 
Cumartesi, Pazar Böyle bir kız unutulur mu? Filmi saat 14 

te başlar. 

Fiatlar 1 S - 20 - 30 kurustur 
~ 

ANVERS'ten gelip yük çıka- SWENSEA'dan gelip yük çı· 
racaktır ve 25 haziranda avdet karacaktır. 

edip LONDRA, HUL için 
yük alacaktır, • 

''MARDlNIAN,. vapuru '.20 
haı.iranda LIVERPOOL vt: 
SWENSEA'dan yük çıkara-

DEUTSCHE LEVANTE-UNIE 
"SOFIA,, vapuru Haziranın 

sonunde HAMBURG. BRE
MEN ve ANVERS'trn gelip 



-
~· , 

---!Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

Otobiisle Karşıya.! Fratelli Sper--·--:---. -;;N~. vu-. ----~~~~:;;:;::;:::.;:~~~ 
k .d k co Vapur Acen- W. F. H. an aya gı er en.. tası Der Zee 

Yazan: NASU ROYALE NEERLANDAJS & c • 
I?u d:~< nı hava çok güzeldi. 

Kordona doğru indim. Oto
büslerin sık sJJ.; geçmesi akın 
akın halkı taşı~rnsı beni bir
denbire coşturdu. Bir otobüse 

bindim. Üç kişilik boş yer 
vardı, kanapeye yerleştim . 
Rahat rahat etrafı scyretmeğe 

şafak attı. Hemen yanıma KUMPANYASI O. 
niçin kalktınız bay? Dedi. "HERMES,. vapuru 31 Ma- DEUTSCH LEVANTE LINE 
Oturacaksınız diye ısrar el- yısta beklenmekte olup yü-

tiler. Madmazelin birini kaldır künü tahliyeden sonra BUR-
dılar. Ben yerime oturdum. GAS, V ARNA ve KôSTEN-
Birbirlerinden güçlükle kolla- CE limanlarına hareket ede-
rını ayıran matdmazcllerden cektir. 

"ORESTES,, 31' biri yere çömeldi, komple oto- vapuru 

Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 

"SAMOS.. vapwru 8 hazi

randa beklcoiyor. 13 hazirana 

kadar ANVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG ve BRE-

MEN için yükliyccektir. 

"GALILEA" vapuru 22 ha-
başladım . Derken otobiis J büs hareket etti. Fakat ben 
durdu. Bir gürültü ile kapı ne terlemişim? Yorgun kana

açıldı. Jki şişman bayan içeri. peye oturduğu~ -~a~~~ sa?k~ 
girdi. Sanki otobüs şimdiye ~ o yolu yaya yurumuşum gıbı 
kadar boşmuş ta hemen o i·\i. Elbiselerim türlü türlü 
zaman dolmuş gibi birçok kı~ı~nlarla b~ruşn~uştu. Neyse 
sesler etrafı doldurdu. Baya- şu K'irşıyaka ya bır sağ salim 

HAMBURG limanları için 

yük alacaktır. BREMEN limanları için yiik 
"HERMES,, vapuru 15-6-36 

randa beklenmekte ve 27 ha

zirana kadar ANVRS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

nın birisi yanıma oturdu. gidebiı~em. Yanımdaki mad-
Şişman vücudile hemen he- mazel bii~aç defa bana kızgın 
men beni örtmüştü. Diğer kızgın baktı; artık tahammü-
arkadaşı da arkada bir yere lüm kalmamıştı. 
yerleşti. Fakat benim yanımda - Aman siz rahatsız ol-

bulunan bayan mütemadiyen mayın yerdeki müşterilerinizle 
dönüyor. Bana doğru soku- meşgul .?lunu~. .Dedim. Der-
larak arkadaşını yan:na almak ken şofore bır ışaret verdi, 
istiyordu. otobüs durdu. Beni indirecek-

Fakat nedense diğer arka- lerini zannettim. Olabilir ya 
daşı gelmedi. Elinde bulunan biletçiler o an için bir amir 
k&çaırlan çekirdek paketinden sayılırfard~ Halbuki Halka-
bir miktar çekirdek çıkarıp pınara .)-10 metre kal-
sonsuz bir iştiha ile riyor ve mış ta telaşları bu imiş. Mak-
Arap bir arkadaşına da atıyor satları benim rahatsızlığım 
idi. Böylece Al~ancağa kadar değilmiş, onlar boyuna israr 
geldik. iskelede bulunan diğer ediyorlar. Yerime oturmamı 
iki yolcu da binince otobüs istiyorlardı. Arkamı döndüm. 

da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LJNIEN caktır. 
"VIKINGLAND,. ınotörii AMERiKAN EXPORT STE-

"TINOS,. vapuru 7 hazi

randa bekleniyor. HAMBURG 

ve ANVERS'ten yük çıkara-

28-B-36 da ROTTERDAM, AMSHIP BORPOA TrON 
HAMBURG, BRMEN (doğru) NEVYORK 
COPENHAGE, DANTZIG, . 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND " motörü ; 
15-6-36 da gelip ROTTER-
DAM, HAMBURG BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG. 
GOTEBURG, OSLO ve JS
KANDINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

"EXCHANGE,. vapuru 15 

haziranda bekleniyor. NEV

YORK için yük alacaktır. 

Türk nonim Sirketi , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lznıir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezı 
imal eylemekte olup malları Avrup~'n ın ayni tip mensu
cat ma faiktır. 

a a na • 
rı a 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

a 
rı 

Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

r hıncahınç doldu. Bu sefer ar- Bizim matmazcller yerleşmiş, 
kada kalan Bayan sıkılmış ola- çekirdekler bitmişti. 
cak ki ayakta duran Bayı ye- Biletçi kalın sesile: 
rine oturtarak bizim yanımıza - Matmazelleri Bayana yer 

" BIRKALAND ,, motörü ve GALA TZ aktarması BEL-
29· 6-936 da gelip ROTTER- GRAD, PUDAPEST, BRA-

SERViCE MARJTIM 

ROUMAIN 

BUGAREST 

"DUROSTO,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÖS

TENCE, SULINA, GALATZ, 

DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, TISLA VA, VIY ANA için yiik 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

geldi. Küçük kanapcye üç kişi yapın! Dedi. Btraz sağ ayağı-
sı.kı.ştık. Ben Cendereye girmiş· nı çevirdi. Geniş kalçası be-
gıbı olmuştum. Biletçi sevini- nim yeri çoktan kaplamıştı. 
yordu, çiinkü ayakla durabile- Oturmak imkansızdır. 
cek daha bir kişilik yer ka- Hayır oturmayecağım diye 
zanmıştı. bağırdım. 

Artık kucak kucağa gidiyor- Her neyse Halkapınar'ın 
duk. Bayanlar sevinçlerinden çıl Önünden geçtik. Belediye me
dıracak gibi bir birlerinin omuz- murları otobüsü yiyecekmiş 
larına kollarını atmışlar bozuk gibi baştan aşağı bir süzdiiler, 
Tiirkçelcrile ve ara sıra ken- 0 kadar...... Uzaklaştık. Bir 
di lisanlarını da karıştırarak de ne göreyim yerde oturan-
Karşıyakaya kadar bir arada lar mantar gibi hemen ayak-
gidcccklerindcn memnun ve landılar. Eyvah dedim. Gene 
rncsrurdular. Halkapınara yak- bu köşecikte sıkışıp kalaca-
laşmıştık. incecik vücudun sı- ğım . 
kıştığı bu cenderede büsbü- O an için şişman olmadı-
lun incelip uzuyordu. ğıma bin defa lanet ettim. 

Bilctçiyi çağırdım: işte böyle İncelirsen köşe-

GDYNIA, GOTEBURG, OS- kabul edecektir. 

LO ve ISKANDINAVYA li- DEN NOSKE MIDDEL-
manları iç.in yük alacaktır. HASLINJE (D. S. A-S 

SERViCE MARITIM SPANKELINAJEN) 
ROUMAIN 

" ALBA-JUL YA " vapuru OSLO 
7-6<~6 da gelip 8-6-36 tari- "SAN ANDERS,. motörü 
hinde PiRE, MALTA ve BAR- 19 haziranda bekleniyor. 15-
SELONE hareket edecektir. KENDERIYE, HYFA, DIEP-

Yolcu ve yük kabul eder. PE ve NORVÇ limanları için.,. 
ilandaki hareket tarihlerile yük kabul edecektir. -

navlonlardaki değişikliklerden "Vapurların isimleri, gelme 
acente mesuliyet kabul etmez. tarigleri ve navjun tarifeleri 
Fazla tafsilat için ikinci Kor- hakkında bir taahhiide giri-
donda Tahmil ve Tahliye şilmez.,, 
şirketi binası arkasında FRA- Birinci Kordon, tclefoon 
TELLi SPERCO vapur acen- No. 2007 - 200g 
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

- Oğlum bu kanapeler üç lerde, bucaklarda sıkışır ka-

kişilik mi? lırsın. dik. Henüz yeni yerleştiğim 
- icabında öyle olur. De- Matmazel yanımıza sokuldu. köşeciğim boş kaldı. Herkes 

Telefon: 2004-2005-2663 

d. Artık İşi değiştirdiler. Birisi sinirli sinirli dolaşmağa baş-ı. Başımı çevirdiğim zaman 1 d H lb 
b · k k biraz oturuyor, 0 kalkıyor di- a ı. a uki bunların içinde ır aç işinin de ayakta dur- en sinirli idim. Gözüme ilişen <luklaı·ını go··rdu··n1. Ay·akta ğcri oturuyordu. Bayraklı 'ya k l k 

d ocaman )İr papatyayı o-d ayandık, orada iiç yolcu indi, 
Urmak her halde daha ıyı- pardım. Karşıyaka 'ya gide-

di. Böyle köşede sıkışıp bii- ben artık bu matmazel de bir cckmiyiz gitmiyccekıniyiz diye 
z .. ı k yere yerleşir de benim de 
u ille tense. papatyanın yapraklarını büyük 

içim rahat eder dedim, nerde·, b" h J ki ki - Otobüsüniiz kaç kişi- . d ır ırçın 1 a parma arımın 
l'k iıçün yerine Ört yolcu alınmış, arasında parçalıyordum. Bir 1 

·tir dedim. bu sefer ayakta beklcn1ck · "b· k 
canavar sesı gı ı ses çı ·ara-

t ~ Belli değil dedi. Müş- sırası onlara gelmişti. Diğer rak karşıdan bir otobiis gö-
crısınc göre. ayakta kalanlarla da uzun bir riindii, bir iki kişilik boş yer 

- Şu halde kar.;;ıda yazılı dinlenmeye_ daldılar. Zavallılar varmış hemen oraya da açık 
~lan"22 kişilik" levhasını çıka- benim kadar terlediler, kanapc gözler yerleştiler. Ben gene 

ıp atın. diplerinde ne hcy<"can geçir- matmazellerle kaldım. .Şun-
Bilctçi benim köşede bii- diler. larla bir ahbap olayım da 

Züle11 
•• d.. .. ı_ .. T · d k t b'" b. ikinci bir otobiis seferinde .. vucu umu uaştan a~agı uran a var ı , o o u.s ır-

:iUz<J ··k d N yer davası yapmıyalıın dedim. 
B ll ·ten sonra uzaklaştı. denbirc dur u. c olmuş ne Aman efendim. yanlarına so-
fll:~~nlar hala çekirdek ye- olmulş? DiyeVsorduk. Obtobüs kolmak imkan varmı? Çok 
.., e nıuhabbeetlerinde de- bozu muş... ay şansım ugün kızmışler, eğer şişman olma-
arn t k · · D h J k d d" Ş f- · d. a e nıe te ıdıler. er a ne açı ·mış e ım. o or m 1• saydılar ben onların orada /ata kalktım. Diğer tarafta Biletçi indi, daha bu işten saçlarını b; şiarını yolacaktım. 

s~a ta bulunan müşterileri anlıyanlar indi. Boşanan bir Bu işte kızmak benim hak-
Ot nsuz bir telaşla yerlere yere matmazel oturdu: Benim kını değil mi? Neyse biletçi 

"'
1
•p: de içim rahat elli. F akal bir şarkı tutturarak çamur- ,, 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 1 
~~·~~·m=m:~~~~~mnma# 

- --· BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 1 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
çeşitleri satar. 

Sıhhat- Eczanesi 1 

tuvalet ı -. 

da;-b Buradan geçinceye ka- aksiliğe bak ki yarım saat luğa uzandı. Şoför de her- \~ / 
diy _aşınızı sakın kaldırmayın oldu hôlii oradayız. Nihayet halde akşamdan uykusuz ola- 1 I/ ,/ 
bile~" a1• rnbirane emirler veren karab~ol~atnd:e1 lefonHett!le~, ?ir cak .. ki bbir

1 
dşe'<erlcıne kestir- J\. ı'r,.... ,......,. ;- ("\,,. ' -ı 

• eni ayakla görünce oto iıs ıs e ı er. epıınız m- ınege "> a ı. '-"...,. !_ ~ ":.__ '· _, 

µÜrj •en aha T_ esiri tabii, eşsiz bir müshild!r· Oka dar zarar;;dırki gebelere kalk,bö 



(Ulusal Birlik 9 Haziran 926 

Sardanapol'un -
---.. ··-----

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl' 

Cenubi Çin orduları, Japon 
itikatlar Macerası 1 

k t - Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 52 r u vv e - Mod-Lü villası, doğrudan Sabahleyin, '1 da henüz 
doğruya Porinşen demek de- banyomu almıştım. 

lerile temasa gelmek Üzere Mançuri 
ğildi; civarda, ormanlık bir Odamda, balkona nazır bir 
sahada idi. Az beride de Sen yerde tırnaklarımı düzeltmekle 
Margrit plajı ve plazın gazi- meşgul idim. Birden: "Hala .. 
nosu bulunuyo'rdu. Hala .. ,, Diye sesler duydum. 

hudutlarına akı:İı ediyorlar Maksim, şarbaydan sordu: Arkama dönüp bakınca ne 
- Hemşireniz size sade görsem beğenirsiniz'?. Neş' c 

bunumu söyledi. ve zevk içinde iki yeğenimi ... 

Kanton hükô.meti, istiklalini korumak için Japonya 
ile çarpışmağa karar verdi, Japon'lar, fev

kalade bir surette hazırlanmışlardır 

- Evet.. lsrarım üzerine Her ikisi birden: 
sadece: "lzahı çok uzun sü- "- Hala .. Sana bir sürpriz 
rcceklir. Kızların sıhhattadır- yaptık!,, Dediler. 
!ar.,, Dedi. "Ne kulaklarıma, nede göz-

Bunun uzcrıne otomobil !erime inanmıyordum. Bir 
kadın, ne kadar telaş ve 

evvelkinden fazla bir sür' atlc 
teessür içinde de olsa, karşı

yol almağa başladı ve tam da bir temas noktası bulmak üzere ordularını Mançuri 

hudutlarına sevketmeğe başlamıştır. 

Kanton 9 (Radgo)- Nankin hükumeti, cenubi Çin'in 
Japonga'ya karşı aldığı hasmane vaziyetten uzak kalmak 
istiyor. Fakat Cenubi Çin, buna rağmen kendi istik/ti/ini 
korumak için yalınız başına Japonya ile harp elmeği . Son gelen haberlere göre, Japon orduları, fevkalade 

sındaki kadın veya kızları ne 
saat 18,30 da plajda bulun- biçim elbise giydiklerini ınul-
dular. laka farkeder. Bizim kızlarda 

göze almış ve Japon ordu/arife Kanton orduları arasın- bır surette lıazırlanmış bulunuyorlar. 

--- -.......... ~·--------- M d j"I t ku""çük bir a am u ye • kendilerini tanımıyacağım şe-
salonda, bir masa başında kilde elbise giymişlerdi! 

Belçika 
Kabinesi teşekkül 

edemiyo.r 
Brüksel, 8 (Radyo) - M. 

Vandcrvcld kabinenin teşki
linden sarfınazar etmiştir. Va
ziyeti krala da bildirmiştir. 
M. Vanzcland'ın kabine teş
kiline memur edileceği sanıl-

maktadır. 
M. Vanderveld, Brüksel şar

bayı M. Maks ile göriişmüş

tür. M. Maks gazetecilere: 
- M. Vanzcland'ın kabine 

teşkiline memur edilmesinden 
başka çare kalmamıştır, de

miştir. 
Brüksel, 8 (Radyo)- Dünkii 

vilayetler intihabatı da Reks 
pbrtisine dbha fazla bir mu
vaffakıyet vermekle • nihayet 
bulmuştur. Mecliste Reksist 
meb'us mikdarı 55 olacaktır. 
Dün 9000 rey fazla ve libe
rallerle katoliklerin kaybettik
lerini elde etmişlerdir. 

Reks partisi yeni bir teşek
küldür, M. Degrel tarafından 
idare edilmektedir. M. Degrel: 

- Bu intihabatta milletin 
bizimle beraber olduğunu 

Küçük partiler 
karşımızda dağılacaklar ve 
y~n bir istikbalde hükumeti 
de ele alacağız. 

Bizim faaliyetimiz Belçika
yı bolşeviklikten kurtarmıştır, 
demiştir-

Brüksel 9 (Radyo)- Belçika 
Kralı Leopold. dün M. Van
zeland'ı kabul etmiş ve yeni 
kabinenin teşkiline memur ey
~emiştir. M. Vanzeland, bugün 
cevap vereceğini söylemiştir. 

üzümlerimiz 
lktısat Vekaletinden gelen 

emir üzerine bu seneki üzüm 
e incir rekoltelerini tesbit 

ıçin Vali Fazli Güleç'in reis
iği altında bir komisyon teş

kil edilmiştir. Borsa umumi 
lcitibi Ihsan, Türkofis müdür 
muavini Rahmi ve Ticaretodası 
servis şeflerinden Ali Ulvi'den 
teşekkül eden bu komisyonun 
~ azası bir heyet halinde bu 
.Un bağ mıntakalarında seya
lıate çıkacaktır. Heyet, Kemal 
aşa, Salihli, Turgutlu, Alaşe
ır, ve Manis~ ile Kırkağaç 

ve Akhisar havalisinde tetki
kat yapacak, bağcılarla temas 
:ederek rekolteyi tesbit ede-

ektir. Üzüm mmtakasında 
kikler bittikkn sonra incir 
ıntakasına geçilecek ve 

da rekoltenin tesbiti 
kikat yapılacaktır. 

ora
ıçın 

Grandi, lngiltere dış ba-1 Küçük ihtilaf 
kanllQv 1 nezdinde prO- Büyük · hadiseler~n 

zuhurundan endı-
teStOda bulundu şe ediyor 

-------~·-- Paris 9 (Radyo) - (Tan) 
Haile Selasiye Habeşistanı temsil ede- gazetesi; Romanya, Çekoslo-

c 

mezmiş; Habeş imparatoru İtalya kralı, vakya ve Yugoslavya devlet 
reislerinin Bükreş'te toplana-

onun elcisi de kendisi imiş!. rak konuşmalarını, çok dik-
Londra 8 (A.A)- İ;alya el- onun da ltalya Kralı olduğunu katli bir hadise olarak telak-

çisi Grandi, bugün Dış bakan- bundan başka Habeş elçisi ki etmektedir. Ayni gazete, 
lığa giderek Haile Selasiyenin Martinin hiçbir diplomatik küçük antantı teşkil eden bu 
Habeş imparatoru sıfatile res- hakkı olamıyacağını çünkü üç devletin, büyük hadiselc-

kendilerini sabırsızlıkla bekle- Madlen beyaz organtiden, 
mekte idi. Lüsi' de mavi organ tiden el-

Dört erkekte masanın ke- bise giymişlerdi. Başlarında 

bulunan 
şapka veya bere yoktu; saçları 

narında sıralanmış 
koltuklara oturdular. dağılmış olmakla beraber 

gayri muntazam değildi! Elbi· 
M. Font Romen hemşire- seleri de heniiz ütüden çıkmış 

sıne: gibi idiler! 
Rica ederim, vaziy(·ti ( Arkası var ) 

çabuk izah eti Dedi. Z iraatimiz ilerliyor 
Madam Jülyet: 
- Başlıyorum: Madlen'in lstanbul 9 (Hususi) - ls-

2 tatistik umum müdürlügv ürıün 
6 temmuz tarihli mektupla ı d 

~eşrey e iği l:>ir istatistike gö
beni büyük bir korku içinde 

re, arazimizin yüzde 13,79zu 
bırakmıştı. Bu korku ve he- ekilmektedir. Yüzde 58, l ı ri 
yecan bu sabahın dokuzuna çayır, otlak, ı 2 si boş, ikisi 
kadar devam etti: de ormandır. mikabuller tertip etmesini pro· ltalyan Habeşistan'ı fngiltere'del rin zuhurundan endişe cttik-

testo etmiş ve bir tek Habeş: ltalya el~iliğinin temsil etmekte lerini ve bu itibarla, hazır -------·--·--... ----- - --
lnebolu faciası muhake-İmparatoru bulunduğunu ve bulunduğunu söylemiştir. bulunmak üzere aralarında 

------• ..... - .... •• ,. • konuşmağa karar verdiklerini 

mesine dün devam edildi Şevki Behmen yılan tahmin eyledikten sonra, ın-
giltere, Fransa ve ltalya ara· 

Bu akşam şehrimize Ali'nin boynuna sa- sında bir anlaşmaya ihtiyaç 
ı · ld // olduğunu ve aksi takdirde ge ıyor rı ı Ve zava ıyı Avrupa medeniyetini mahve-

Yugoslavya devlet nazırı boğdu decek derecede büyük hadi-
Şevki Behmen ve refikası, I A .. selere intizar etmek lazım ge-
dün akşam eksprese bağlanan stanbul, 9 (Hususı) - Us- l ğ" . k d d' 

Süvarinin tahliyesi talep olundu. Polis 
Necmeddin idareden 6800 lira zarar zi
yan istedi. Muhakeme 13 Temmuza kaldı 

hususi bir vagonla Ankara- küdar' da Rençper Ali adında ecpe mı ay e ıyor. • • ( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
anayır ıçın dikten sonra istikbal vapuruna 

çı tı arını söyliyor ve faciayı dan şehrimize hareket etmiş- birinin boynuna bir yılan sarıl-, k ki 

tir. Dost Yugoslav nazırı bu mış ve zavallıyı . boğmuştur. Ankara' dan 25 bin a~latıyordu. 
akşam saat 20 de Basmaha- • • • S 

T•• •• l l üvari ise, suyu aktarma 
ne istasyonuna gelecek ve utün ıra ge ıyor 

1 emri vermediğini ve fazla 
merasimle karşılanacaktır. Na- Yunan hükumetinin zmir 

Mah ull • • hamule için konuşmadıklarını, 
zır şehrimizde birkaç gün s enmız fuvarma resmen iştirake karar 

Y bunu belkide ölen kaptanla 
kalacak ve bel.ki de Bergama verdiği unan elçiliği vasıtasile 

Ödemiş, Tire ve Bayındır konuşmuş olabileceklerini söy-
Efes harabelerini gezecek, son- şehrimizdeki alakadaşlara bil- ledi. 
ra lstanbula gidecektir. havalisinde tütün kırımına baş- dirilmiştir. Loid Triyestino va-

V· t lanmıştır. Kırılan tütünler, di- pur acentesi de, vapurlarında Antalya liman reisinin bir 
~arısını ay~r mış zilerek, kurutulmaktadır. fuvar eşyası navlunlarında yüz- tezkeresi okundu, bunda, ge-

Istanbul 9 (Hususı) - Kun· de 50 ve yolcu biletlerinde minin Antalya limanına gel-
Ah d k Gavurköy mıntakasındaki 70 

du~.a~ı .me , arısı a~artan tu"tu"n yüzde 25 nisbetinde tenzilat diği zaman 300 ton yük ala· 
Alıyı Fatıh parkında uç ye- köyde de bugünlerde yapacağını bildirmiştir. Sümer bilecek vaziyette bulunduğu 
rinden yaralamıştır. kırımına başlanacaktır. Bank tarafından fuvarda inşa ve 178 ton yük aldığı, bıra-

• -• • edilecek binanın planı yakında kılması kararlaştırılan 60 ton 

Arap komitesi er"inı komiteye gelecektir. pirincin de alındığını, yapılan 
1 r r- k f' b k l ğ d f muayenede tahlisiyelerin mev-Kudüs, 9 (Radyo) - (Lanfester) ngiliz alayı, Filiştin'dcki ur o ıs aş anı ın an u-

k 't · b k ı ~ l cud oldulru, yükün fazla de-askeri kuvvetlerini takviye etmek üzere Hayfa'ya vasıl olmuştur. var omı esı aş an ıgına ge en 6 

b . kt t f d ğil, belkide fena istif edilmiş Kudüs, 9 (Radyo) - Hükumet, son hadiselerin müsebbibi ır me up a uvara yar ırn 
l k .. · l'kt' d V kAl t" bulunduğu bildiriliyordu. diye, Arap erkanını nezaret altına almıştır. o ma uzere ısa e a e ı 

Filistin'in her tarafında anarşi vardır. Arap'lar, dün lngiliz bütçesinde ayrılmış olan 25 Süvari, liman reisinin vapu-
b . ı· .. d ·ıd'ğ' ra gelmediğini söyledi: 

Polislerine tecavüzde bulunmuşlardır. Vukubulan çarpışma ın ıranın gon erı ı ı ve 
f k · · · k d Mülazim kaptan Bedri, An· 

neticesinde her iki tarafta yaralananlar vardır. uvar omıserının ya ın a ve-
-----•.,_ ... •·•~ kaletçe tayin edileceği bildi- talya' daki hamulenin yükleni-

.Evl e rl• ateşe verı•yor '· rilmiştir. Vekalet fuvar için şinde sonra gemide ~ir gayri 

Nevyork 8 (Radyo) - Yangın çıkarmağa meraklı bir kun
dakçı, fakirlerin oturduğu binaları ateşe vermek istediğinden 
halkı telaşe düşürmüştür. Cumartesi ve Pazar günleri bir rürü 
yangınlar çıkaran bu kundakçı bugün de İşe koyulmuş ve ha
len yedi binayı ateşe vermiştir. Bir kişi ölmüş, 11 kişi yara
lanmıştır. 75 fakir aile zarar görmüştür. Bu kundakcının taki
bine 300 polis çıkarılmıştır. 

Kara Osman Zade H. Mustafa 
vakfı mütevelliliğinden: 
Balcılarda havra sokağında kain 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 

numaralı kara Osman namile maruf han ve dükkanlara 

açık arttırma ve uzaltına müddeti içinde isteklisi çıkmadığın
dan pazarlığa bırakılmıştır. istekli olanların evkaf müdürlüğü-
ne müracaatları ilin olunur. (1561) 

zengın bir broşür neşrini iste- tabilik olduğu- nu söyledi ve: 
miştir. . - Güverteye yük alınma-
~----------.. ,... malıydı. Bu müvazene üzerin-

de tesir yaptı. Gemi demir 
Askere Davet alırken yalpa yaptı ve facia 

skerlik şubesi riyasetinden. mahalline gelinceye kadar sal-

Şimdiye kadar askere sev- landı. Sık sık aktarma yaptık. 
kedilmemiş olan 316-327 da- Rüzgar fazla idi. 
hil doğumlu yerli ve yabancı Hadise mahallinde yük atın 
gayri islam erat mürettep ol- emri vnildi. Attık. Fakat mü-
dukları yere sevkedileceğin- vazene bozulmuştu. Hamule 
den ayrıca bildirilecek olan müvazenesiz yüklenmiş değil-
günde gelmek üzere şimdi- dir. Güverteye eşya alınması 

• den hazırlıklarını yapmaları muvazeneyi bozmuştur. Dedi. 
ve ilişikleri olanların hemen Ve tahlisiye işinin yapıldığını 
şubeye müracaat etmeleri söyledi. 
ilan olunur. Süvari ve diğerleri itiraz 

\. .... _________ ...,,..,! ettiler. Polis Necmeddin: -

- Tahlisiye işi yapılma-
mıştır. Kimseye tahlisiye ve· 
rilmemiştir. Onlar bizden ev
vel atladılar. Herkes bulabil
diğini almıştı. istikbal vapuru 
halat attığı zaman, tutacak, 
yakalıyacak kimse yoktu. Ba
baların etrafı bile eşyalarla 
dolu idi. Dedi. 

Bundan sonra anbarcı *h
med dinlendi. Faciayı anlattı. 
Ve ilk atlıyanlardan bir kıs
mının boğulduğunu, denize 
dört sandal endirildiği vakit 
gemide kimsenin kalmamış 
olduğunu söyledi. · 

Ve ikinci kaptanın süvariye: 
- Demir atmadan karaya 

gidelim! 
Dediğini, süvarinin de: 
- Ben sana emrediyorum. 

Mesuliyet bana aiddir. Demir 
başına git, orada bulun! 

Dediğini, onun gittini söy
ledi ve geminin on dakikada 
karaya oturtulmasının mümkün 
olabileceğini iddia eyledi. 

Üçüncü kaptan, Süvari yük 
atına emri yerine filika at emri 

vermeliydi, dedi. Süvari: 

-Emir verdim. Düdük çal

dım. Kampana çaldım. Bir kişi 

bile gelmedi; kinıse kalma
mıştı. Dedi. 

Bir şahid: 
- Biz hazırdık. Orada bu

lunuyorduk. Sancak tarafta
kilerini değil, fakat diğ·erlerini 
atabilirdik. Dedi. 

Muhakeme 13 Tem muza 
bırakıldı. O gün gemı suva
risi Mehmet Ali kaptanın da 
tahliye dileği hakkında karar 
verilecektir. 


